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Zákon č. 137/2006 Sb., o  ve-
řejných zakázkách, ve  znění 
pozdějších předpisů (dále 

jen „ZVZ“), umožňuje podepsání 
smlouvy s  vítězným uchazečem 
po  splnění několika podmínek. 
Klíčovým okamžikem pro možnost 
podepsání smlouvy je uplynutí 
lhůty pro podání námitek, po-
případě lhůty pro podání návrhu 
na přezkoumání úkonů zadavatele 
k Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže (dále jen „Úřad“). K  pod-
pisu smlouvy může kaž-
dopádně dojít jak za  si-
tuace marného uplynutí 
lhůty pro podání námi-
tek, tedy pokud zada-
vatel žádné neobdrží 
(v  souladu s  § 110 ZVZ 
se jedná o 15denní lhůtu 
pro podání námitek pro-
ti všem úkonům zadava-
tele a  v  případě zjednodušeného 
podlimitního řízení o 10denní lhů-
tu), případně pokud obdrží takové, 
které nebudou splňovat veškeré 
náležitosti stanovené zákonem, 

a  zadavatel je v  souladu s  § 110 
odst. 7 ZVZ odmítne.

Kdy lze nejdříve 
a nejpozději uzavřít 
smlouvu?
U uplynutí výše uvedené lhůty ještě 
zůstaneme: 6. března tohoto roku 
nabyla účinnosti s  nejvyšší prav-
děpodobností poslední technická 
novela ZVZ (zákon č. 40/2015 Sb., 
kterým se mění zákon o veřejných 

zakázkách), jež zadavatelům při-
náší několik nikoliv nepodstatných 
novinek. Jednou z  nich je také to, 
že zadavatel může hodnotit pouze 
jednu nabídku. Přestože řada zada-

vatelů i  uchazečů nad uvedenou 
změnou zajásala, je vhodné připo-
menout, že i  za  těchto okolností 
musí vítěznému uchazeči uběh-
nout 15denní (resp. 10denní) lhů-

ta pro podání námitek. 
Pokud chce proto zada-
vatel uzavřít smlouvu 
s jediným, a tudíž vítěz-
ným uchazečem co nej-
dříve, je potřeba, aby se 
i  vítězný uchazeč vzdal 
práva podat námitky.

Již samotným roz-
hodnutím o  výběru 

nejvhodnější nabídky vzniká zada-
vateli tzv. kontraktační povinnost, 
tedy povinnost uzavřít smlouvu 
s  uchazečem, jehož nabídka byla 
vybrána jako nejvhodnější. V  sou-

Zdárný podpis smlouvy 
a následující úkony zadavatele
Okamžik oboustranného podpisu smlouvy zada-
vatelem a  vítězným uchazečem by měl být pro obě 
smluvní strany momentem dlouho očekávaným. 
Tímto úkonem totiž dochází k  ukončení celého za-
dávacího řízení, tedy mnohdy velmi dlouhého pro-
cesu vedoucího k  naplnění zdánlivě jednoduchého 
záměru zadavatele – pořízení dodávek, služeb či 
provedení stavebních prací. Jaká úskalí mohou za-
davatele i uchazeče potkat před uzavřením smlouvy 
i po něm? A jak situaci změnila nedávno přijatá no-
vela zákona o veřejných zakázkách? 

JUDr. Kristýna Tlustošová
Ing. Eva Rudolfová
eNovation

Zadavatel je povinen uzavřít 
smlouvu ve znění, v jakém byla 
uchazečem předložena v nabídce

Urychlení podpisu smlou-
vy dopomůže vzdání se práva na po-
dání námitek všech uchazečů, tedy 
i vítězného dodavatele!
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ladu s  rozhodovací praxí je zada-
vatel povinen uzavřít smlouvu 
ve  znění, v  jakém byla uchazečem 
předložena v nabídce, a nesmí tak 
její obsah jakkoliv měnit (samotný 
zákon v § 82 odst. 7 výslovně zaka-
zuje podstatnou změnu práv a po-
vinností vyplývajících ze smlou-
vy). Problematika změny smlouvy 
představuje poměrně komplexní 
a  složitou oblast, které se v  tomto 
příspěvku vzhledem k jeho rozsahu 
nebudeme věnovat. 

Smlouvu s  vítězným uchaze-
čem je ale také možné podepsat 
za  poněkud „divočejších“ podmí-
nek. Půjde například o situaci, kdy 
je u  Úřadu zahájeno správní řízení 
o  přezkoumání úkonů zadavatele. 
Tehdy musejí být splněny násle-
dující dvě podmínky: Smlouvu lze 
uzavřít v  případě, že součástí ná-
vrhu na  zahájení řízení není návrh 
účastníka na  předběžné opatře-
ní dle § 117 odst. 1 písm. a) ZVZ, 
tj. zákaz uzavřít smlouvu, anebo 
Úřad takovému návrhu nevyhoví. 
Druhou kumulativní podmínkou 
je uplynutí 45denní lhůty od  oka-
mžiku doručení námitek zadava-
teli. Podpis smlouvy však nic ne-

mění na  odpovědnosti zadavatele 
za správní delikt.

Kromě prvního možného ter-
mínu podpisu smlouvy je vhod-
né také upozornit na  to, že ZVZ 
pro podepsání smlouvy stanoví 
rovněž termín nejpozdější. Přímo 
v  § 82 odst. 2 ZVZ je stanovena 
15denní lhůta, do  jejíhož uply-
nutí je zadavatel povinen uzavřít 
smlouvu s  vítězným uchazečem. 
Ta začíná běžet od  prvního dne, 
kdy je možné smlouvu podepsat, 
tedy od  okamžiku uplynutí lhůty 
pro podání námitek uchazeči, kte-
rému bylo doručeno jako posled-
nímu. Vzhledem k tomu, že v pra-
xi může dodržení této lhůty činit 
některým zadavatelům problém 
z  hlediska vnitřních procesů, ZVZ 
s  jejím nedodržením nespojuje 
žádné sankce. 

Zmaření podpisu smlouvy
Mohou ovšem nastat i situace, kdy 
po  provedení všech požadova-
ných úkonů a uplynutí nezbytných 
lhůt k  podpisu smlouvy nakonec 
nedojde, ať už z  vůle zadavatele, 
či samotného uchazeče. Prvním 

takovým scénářem může být situ-
ace, kdy vítězný uchazeč z nějaké-
ho důvodu odmítne smlouvu se 
zadavatelem podepsat. Současný 
zákon nezná institut „zpětvzetí  
nabídky“, proto uchazeč, který 
ztratil zájem se zadávacího řízení 
dále účastnit, může se svým roz-
hodnutím počkat právě až do oka-
mžiku, kdy jako vítězný uchazeč 
odmítne podepsat smlouvu. Mo-
hou ho k tomu vést různé důvody, 
například změna okolností na jeho 
straně z  důvodu nepřiměřeně 
dlouhého posuzování a hodnocení 
nabídek zadavatelem. 

Za těchto okolností má zadava-
tel možnost vrátit do hry uchazeče, 
jehož nabídka se umístila na  dru-
hém, případně třetím místě. Zada-
vatel tedy nemusí ihned přistoupit 
ke  zrušení samotného zadávacího 
řízení, ale naopak může dosáhnout 
svého cíle. Chtěli bychom zdůraznit, 
že se jedná o „možnost“, zadavatel 
by proto měl vždy individuálně zvá-
žit výslednou ekonomickou výhod-
nost takového kroku. Navíc ucha-
zeče, který odmítne poskytnout 
součinnost při uzavření smlouvy, 
může čekat nepříjemná sankce 
v podobě propadnutí jistoty či čer-
pání bankovní záruky. 

Může také dojít k  naprosto 
odlišné situaci, kdy naopak sám 
zadavatel nebude mít zájem s  ví-
tězným uchazečem smlouvu pode-
psat. Vítězný uchazeč se však může 
domáhat uzavření smlouvy soud-
ní cestou. Současně lze uvažovat 
o  předsmluvní odpovědnosti dle 
§  1728 zákona č. 89/2012 Sb., ob-
čanský zákoník.

Pokud je v  zadávacím 
řízení požadována jistota a  doda-
vatel neposkytne požadovanou 
součinnost při podpisu smlouvy, za-
davatel nesmí takovému dodavateli 
jistotu uvolnit.
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Nezbytné úkony 
po uzavření smlouvy
Mohlo by se zdát, že podpisem 
smlouvy s  vítězným uchazečem 
může zadavatel hodit veškeré 
starosti spojené se zadávacím ří-
zením za  hlavu a  soustředit se 
pouze na  realizaci plnění veřejné 
zakázky. Je však nutné upozornit, 
že podpisem smlouvy povinnosti 
zadavatele stanovené ZVZ nekon-
čí. Zadavatel je mimo 
jiné povinen vyhotovit 
a  odeslat dokumen-
ty spojené s  ukonče-
ním zadávacího řízení. 
V  prvé řadě se jedná 
o  povinnost písemně 
oznámit bez zbytečné-
ho odkladu informaci 
o  uzavření smlouvy uchazečům, 
kteří se umístili na druhém a třetím 
místě. Pojem „bez zbytečného od-
kladu“ je třeba vykládat s ohledem 
na  okolnosti konkrétního případu 
s  tím, že je nutné vždy zkoumat, 
zda zadavatel bezodkladně využil 
všechny možnosti pro splnění této 
povinnosti, případně jaké skuteč-
nosti mu v tom bránily. Z pohledu 

administrátora veřejných zaká-
zek jsme se však setkali někdy až 
s  přehnaně důslednou kontrolou 
této povinnosti zadavatele. Do-
mníváme se, že takováto důsled-
ná kontrola není nezbytná, neboť 
se splněním této povinnosti není 
spojen běh žádné lhůty ani žádná 
odpovědnost zadavatele.

Další povinností zadavatele 
je vyhotovení písemné zprávy dle 

§ 85 ZVZ, tedy dokumentu uve-
řejňovaného na  profilu zadava-
tele ve  lhůtě 15 dnů od  okamžiku 
ukončení zadávacího řízení (a  to 
i  v  případě jeho zrušení). Povinný-
mi náležitostmi tohoto dokumentu 
jsou mimo jiné identifikační údaje 
všech uchazečů a jejich nabídková 
cena, což ale na druhou stranu ne-
reflektuje hodnoticí kritérium eko-

nomické výhodnosti nabídky. Vy-
povídací hodnota písemné zprávy 
zadavatele tak není pro veřejnost 
příliš vysoká. 

Zadavatel má dále povinnost 
uveřejnit Oznámení o  zadání za-
kázky ve  Věstníku veřejných zaká-
zek, popřípadě v Úředním věstníku 
EU, jedná-li se o  nadlimitní veřej-
nou zakázku. Uveřejnění zdárného 
ukončení zadávacího řízení, ať již 

pro nadlimitní či pod-
limitní výběrová řízení, 
provede zadavatel pro-
střednictvím formuláře 
Oznámení o  zadání za-
kázky (dále jen „Ozná-
mení“). Tento formulář 
shrnuje základní údaje 
o zakázce a o dodavate-

li, s  nímž byla smlouva uzavřena. 
Uzavřením smlouvy s  vítězným 
uchazečem tak zadavateli vzni-
ká povinnost odeslat Oznámení  
k uveřejnění, a to do 15 dnů od uza-
vření smlouvy. V případě sektorové-
ho zadavatele je lhůta prodloužena 
na 30 dnů. 

V  situaci, kdy není dodržena 
zákonná lhůta, se zadavatel vysta-
vuje riziku možného postihu. His-
toricky se pokuty udělené Úřadem 
pro ochranu hospodářské soutěže 
za  pozdní uveřejnění Oznámení 
pohybovaly v  řádech desetitisí-
ců korun. Nutno upozornit také 
na skutečnost, že se sazba případ-
né pokuty zvyšuje na dvojnásobek, 
jestliže se zadavatel dopustí po-
chybení opakovaně, tedy v období 
posledních 5 let.

Řádně archivovat!
Zákonnou povinností zadavatele je 
také uchování dokumentace, aby 
bylo možné ověřit soulad průbě-
hu zadávacího řízení se zákonem. 
Zadavatel je z důvodu transparent-
nosti a  přezkoumatelnosti svého 
postupu povinen uchovávat nejen 
dokumentaci o  veřejné zakázce, 
ale také záznamy o  úkonech uči-
něných elektronicky, a  to po dobu  
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Zákon stanoví 15denní lhůtu,  
v níž musí zadavatel uzavřít  
s vítězným uchazečem smlouvu 
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10 let od  uzavření smlouvy, její 
změny nebo od  okamžiku zrušení 
zadávacího řízení. 

ZVZ neuvádí bližší popis způso-
bu uchování dokumentace. Je tedy 
na  zadavateli, aby zvolil vhodný 
způsob. Z rozhodovací praxe Úřadu 
vyplývá, že dokumentace jako celek 
má být uchována ve formě originálu 
(např. při podání listinných nabídek 
nelze následně archivovat pouze 
sken nabídek), neboť v  opačném 
případě může být obsah dokumen-
tace následně kdykoliv zpochybněn. 
Finanční postihy udělené Úřadem 
za nepořízení nebo neuchování do-
kumentace o  veřejné zakázce jsou 
proto právem vysoké. Archivaci je 
potřeba zajistit také u  dokumentů 
vložených na profil zadavatele.

Uveřejnění smlouvy 
na profilu zadavatele 
Z  § 147a ZVZ vyplývá i  povinnost 
zadavatele ke  zveřejnění podepsa-
né smlouvy spolu s jejími případný-
mi změnami na  profilu zadavatele, 
k čemuž musí dojít do 15 dnů od je-

jího uzavření. ZVZ zatím stanovuje 
povinnost zveřejnit smlouvy s mini-
mální hodnotou plnění 500  000 Kč 
bez DPH. V budoucnu však má vlá-
dou chystaný registr smluv zveřej-
ňování smluv centralizovat, snížit 
minimální hodnotu plnění a  navá-
zat na  nezveřejnění smlouvy její 
absolutní neplatnost. Jaký bude 
další vývoj a  jaká bude definitivní 
úprava registru smluv, snad ukážou 
nejbližší měsíce.

Další povinně 
uveřejňované položky
Povinnost uveřejnit výši skuteč-
ně uhrazené ceny veřejné zakázky 
na  profilu zadavatele musí zada-
vatel splnit do  90 dnů od  splnění 
smlouvy. V  případě, že je doba pl-
nění smlouvy delší než 1 rok, uve-
řejní zadavatel výši skutečně uhra-
zené ceny za  předchozí rok, vždy 
nejpozději k  31. březnu následují-
cího kalendářního roku. 

Další povinností zadavatele je 
zveřejnit na profilu zadavatele se-
znam subdodavatelů, kteří získali 
více než 10 % z  celkové ceny ve-
řejné zakázky (v případě význam-
né veřejné zakázky více než 5 %). 
V tomto případě ZVZ předepisuje 
spoluúčast i  dodavateli. Povin-
nost poskytnutí těchto informa-
cí vyplývá pro dodavatele přímo 
ze ZVZ. Zadavatel tak sice není 
povinen o  tyto údaje žádat, ale 
z  preventivních důvodů je vhod-
né na  tuto povinnost dodavatele 
upozornit, jelikož zodpovědnost 
je na jeho straně.  

SHRNUTÍ

•    Ukončením zadávacího řízení má zadavatel vyhráno jen zčásti. 
Většina povinností je sice splněna, několik důležitých kroků však 
stále zbývá. 

•  Pokusili jsme se ukázat, že jak vyhotovení všech zmíněných doku-
mentů, tak dodržení uveřejňovací povinnosti si žádají dostatečnou 
obezřetnost a pečlivost. 

•  Téměř všechna opatření realizovaná po podepsání smlouvy s do-
davatelem slouží k  transparentnějším zadávacím řízením a  v  dů-
sledku i k lepší informovanosti veřejnosti o dění ve veřejné správě. 

•  A právě zveřejňování cen, zpřehledňování postupů a informování 
o  dodavatelsko-subdodavatelských vztazích představují oblasti, 
které je zapotřebí kultivovat.

Dodavatel je povinen 
poskytnout zadavateli seznam sub-
dodavatelů podle § 147a, a to i bez 
přímého vyzvání.


